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Ανοιξιάτικες Δακτυλιώσεις στη 
Λίμνη Κορώνεια Let’s do it Greece 2014

Διαχείριση φωλιών Λευκοπελαργών
(Ciconia ciconia)

Απολογισμός της εκστρατείας 
δενδοφυτεύσεων «Πράσινη Γωνιά»

Ημερίδα: «Γνωριμία με τις λίμνες 
Κορώνεια και Βόλβη!»

Απαγόρευση αλιείας
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε μονοήμερη
εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή
των λιμνών την Κυριακή 9
Φεβρουαρίου. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν
την ορνιθοπανίδα της περιοχής μέσα
από κιάλια και τηλεσκόπια, σε
επιλεγμένα σημεία γύρω από τις
λίμνες και με τη συνοδεία έμπειρων
παρατηρητών -μελών της
Ορνιθολογικής και του Φορέα
Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης-, οι
οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση της
ευρύτερης περιοχή.

Γνωριμία με τις λίμνες Κορώνεια
και Βόλβη!

Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα
«Γνωριμία με τις λίμνες Κορώνεια και
Βόλβη», που διοργανώθηκε από την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με
αφορμή την Παγκόσμια Μέρα
Υγροτόπων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας όπου ο
τυχερός κέρδισε ένα βιβλίο της
ορνιθολογικής εταιρείας. Στη συνέχεια
ακολούθησε μια παρουσίαση του
Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης
από την εκπρόσωπο του Φορέα
Διαχείρισης (Φ.Δ.) κα. Λίλα Κάρτα. Η
ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση
της ορνιθοπανίδας της
Προστατευόμενης Περιοχής (ΠΠ) από
την κα. Μαρία Παναγιωτοπούλου –
δασολόγο, μέλος της ορνιθολογικής
εταιρείας και ανάδοχο του έργου
παρακολούθησης ορνιθοπανίδας του
Φ.Δ.-.



Απολογισμός της εκστρατείας δενδοφυτεύσεων
«Πράσινη Γωνιά»
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, για
ακόμη μία χρονιά, η δράση «Πράσινη
Γωνιά», όπου με τη βοήθεια μαθητών και
εκπαιδευτικών φυτέψαμε πάνω από 500
δένδρα και φυτά στις αυλές των σχολείων
από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, στη δράση συμμετείχαν 19
σχολεία των δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και
Ωραιοκάστρου, ενώ φυτεύσαμε δένδρα και
στην περιοχή του πρώην εργοταξίου Σοχού
καθώς επίσης και στο Κέντρο Θεραπευτικής
Ιππασίας Λαγκαδά «Ιπποστήριξη». Αξίζει να
σημειωθεί ότι η συμμετοχή των σχολείων
στη φετινή δράση σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι
μαθητές δεσμεύτηκαν πως θα φροντίσουν
τα φυτά και δεν θα τα παραμελήσουν κατά
τους θερινές μήνες που το σχολείο δε
λειτουργεί. Κάθε ομάδα παιδιών έδωσε ένα
όνομα στο φυτό που φύτευσε και θα είναι
υπεύθυνη για τη φροντίδα του.

Ευχαριστούμε θερμά τις διευθύνσεις των
σχολείων για τη συνεργασία και το Γραφείο
Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δ.Ε.Δ.
Θεσ/κης για την προώθηση της δράσης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας και Πρασίνου του Δήμου
Λαγκαδά και τον Αντιδήμαρχο κ. Α.
Μισχόπουλο, για την υποστήριξη της
δράσης, για δεύτερη χρονιά, καθώς επίσης
και το Φυτώριο Λαγκαδά και τη Δ/νση
Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης για την
προσφορά των φυτών.

Η «Πράσινη Γωνιά» θα συνεχιστεί και στο
επόμενο σχολικό έτος με στόχο ακόμα
περισσότερα σχολεία να πρασινίσουν!
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Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βόλβη

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε εφαρμογή της

απόφασης απαγόρευσης της αλιείας (αρ. απόφασης

105508/3309/17-03-2014, ΑΔΑ: ΒΙΞΞ7ΛΛ-ΔΜ3), ο Φορέας

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης θα συμμετέχει

ενεργά στην επόπτευση και φύλαξη της λίμνης Βόλβης και

όλων των ρεόντων υδάτων που εκβάλλουν σε αυτήν.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω Απόφασης, ο

Φορέας Διαχείρισης υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας

με το Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά, της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη

διενέργεια κοινών περιπολιών σε μεικτά κλιμάκια. Η

απαγόρευση της Αλιείας θα διαρκέσει από Τρίτη

2/4/2014 και ώρα 12:00 έως το Σάββατο 31/5/2014 και

ώρα 12:00.

Η απαγόρευση αλιείας αφορά:

-Τη λίμνη Βόλβη και όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή

ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στη

λίμνη και σε απόσταση όχι μικρότερη από τριών χιλιάδων

(3.000) μέτρων από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη (η

απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των

ανωτέρω).

-Τον ποταμό Ρήχιο σε όλο το μήκος του, καθώς και από τη

λίμνη Βόλβη μέχρι την εκβολή του, στο Στρυμωνικό

Κόλπο.
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Για μια ακόμα χρονιά η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης
(Φ.Δ.) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
Λαγκαδά ήταν εποικοδομητική και αποτελεσματική.

Βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουν συνάψει οι δύο υπηρεσίες προκειμένου
να βελτιωθούν τόσο οι συνθήκες αναπαραγωγής των λευκοπελαργών στην περιοχή
αρμοδιότητας του Φ.Δ., όσο και η λειτουργία του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας,
τοποθετήθηκαν φέτος 5 βάσεις φωλιών των λευκοπελαργών σε σημεία που υπήρχαν ήδη
φωλιές αλλά χωρίς βάσεις, καθώς επίσης και προστατευτικά αγωγών μέσης τάσης σε 6
υπάρχουσες φωλιές. Επίσης έγινε συντήρηση σε 3 φωλιές που παρουσίαζαν προβλήματα
και καθαρίστηκαν άλλες 12.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πριν να ξεκινήσει η φετινή αναπαραγωγική περίοδος του
είδους, η οποία φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς, αφού οι πρώτοι πελαργοί κατέφθασαν στην
περιοχή στις 6 και 9 Μαρτίου, δηλαδή 12 μέρες νωρίτερα από πέρσι.

Διαχείριση φωλιών Λευκοπελαργών (Ciconia ciconia)

Ενόψει της 2ης παγκόσμιας
καταγραφής των λευκοπελαργών
που θα πραγματοποιηθεί φέτος (η
1η έγινε το 2004) ευχόμαστε καλή
αναπαραγωγική περίοδο για ένα
είδος που είναι απειλούμενο και
προστατευόμενο.

Οι λευκοπελαργοί, όντας
μεταναστευτικό είδος, κάθε
άνοιξη διανύουν πάνω από
10.000 χλμ. από την Αφρική,
καταφθάνοντας σε κάποια σημεία
της χώρας μας, μόνο για να
αναπαραχθούν και το φθινόπωρο
να ξαναφύγουν για να
ξεχειμωνιάσουν νότια. Γι’ αυτό το
λόγο αξίζουν τον θαυμασμό, την
κατανόηση και την υπομονή μας.
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Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (Φ.Δ.) διοργάνωσε δακτυλιώσεις στη
Λίμνη Κορώνεια από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου.
Οι δακτυλιώσεις οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και το Ελληνικό Κέντρο
Δακτυλίωσης.

Ανοιξιάτικες Δακτυλιώσεις στη Λίμνη Κορώνεια 
Μάρτιος 2014

Δακτυλιώθηκαν συνολικά 14 είδη
πουλιών καθώς επίσης πιάστηκαν
στα δίχτυα και 2 είδη νυχτερίδων.
Τα είδη πουλιών που
δακτυλιώθηκαν είναι:
• Μικροπουλάδα (Porzana parva)
• Βαλκανικός δρυοκολάπτης

(Dendrocopos syriacus)
• Θαμνοψάλτης (Prunella

modularis)
• Κοκκινολαίμης (Erithacus

rubecula)
• Τσίχλα (Turdus philomelos)
• Κότσυφας (Turdus merula)
• Ψευταηδόνι (Cettia cetti)
• Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus

schoenobaenus)
• Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus

arundinaceus)
• Βουνοτσιροβάκος (Sylvia

curruca)
• Μαυροσκούφης (Sylvia

atricapilla)
• Δεντροφυλλοσκόπος

(Phylloscopus collybita)
• Καλόγερος (Parus major)
• Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Σημαντικές παρατηρήσεις πουλιών που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια των
δακτυλιώσεων ήταν: νεαρός θαλασσαετός, βαλτόμπουφος, τσαλαπετεινός (1η καταγραφή
στην περιοχή για το 2014), αρσενικός και θηλυκός καλαμόκιρκος, παρυδάτια και χιλιάδες
φοινικόπτερα στη λίμνη.
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Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμών Let’s do it Greece 2014

Το ''Let's Do It'' αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο
ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια
καθαρισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε χρόνο,
χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη,
καθαρίζουν τις χώρες τους, περνώντας μήνυμα
βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού

περιβάλλοντος.

Την Κυριακή 6 Απριλίου ο Φ.Δ. συμμετείχε στον
καθαρισμό της περιοχής Ράκοβο στη Δημοτική
Ενότητα Σοχού. Η δράση διοργανώθηκε από την
Αντιδημαρχεία Περιβάλλοντος-Πρασίνου & Πολιτικής

Προστασίας Λαγκαδά.

Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά εντάχθηκε δυναμικά στην πανελλαδική εκστρατεία
καθαρισμών και η μαθητική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο Φ.Δ. συντόνισε τους
τοπικούς καθαρισμούς 4 σχολείων της περιοχής του Λαγκαδά. Παράλληλα οι μαθητές
σχεδίασαν αφίσες με θέμα το Let’s do it Greece και την εμπειρία που αποκόμισαν από
τη δράση.
Τα σχολεία που συμμετείχαν είναι το Δημοτικό Σχολείο Καβαλαρίου, το Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Βασιλείου, η ΕΠ.Α.Σ. Λαγκαδά και το Γ.Ε.Λ. Ζαγκλιβερίου. Στους μαθητές
απονεμήθηκαν έπαινοι και αναμνηστικές πλακέτες για την προσπάθεια και την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους.



Συντακτική ομάδα:

Ιωάννα Υφαντίδου, Δημοσιογράφος – MSc,

Υπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και

Γραφείου Τύπου

Φωτεινή Τσαβδάρογλου, Δασολόγος-MSc,

Υπεύθυνη τμήματος επόπτευξης-φύλαξης

Λίλα Κάρτα, Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης

Απολλωνίας

Φωτογραφικό Υλικό:

Ελλάδα Τσερκεζίδου, Φύλακα Φ.Δ.

Λίλα Κάρτα, Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης

Απολλωνίας

Αν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες για τις δράσεις και το
έργο του Φορέα Διαχείρισης μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σ. Τσακάλη 21, ΤΚ 57200
Τηλ: 23940-24553
Φαξ: 23940-26160

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.foreaskv.gr

Στείλτε μας email 
foreaskv@otenet.gr
press@foreaskv.gr

http://www.foreaskv.gr/
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